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V/v đẩy mạnh thực hiện giao dịch
điện tử trong giải quyết các chế độ
ngắn hạn và các mẩu biểu thay đổi
tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ
quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo
hiểm thất nghiệp; Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Công văn số 5171 /BHXH-CNTT
ngày 17/11/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai hệ thống giao
dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn;
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam về ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội,
chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, (hiệu lực thực hiện từ
ngày 01/5/2019).
Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ thông báo đến các đơn vị sử dụng lao
động trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Về th c hiện giao dị điện tử các chế đ bảo hiểm xã h i (BHXH)
ngắn h n: (Ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe)
Ngày 01/12/2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã ban hành Công
văn số 1604/BHXH-CNTT về việc hướng dẫn triển khai hệ thống giao dịch điện tử
đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn. Tuy nhiên, tính
đến nay tỷ lệ đơn vị nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn qua hệ thống
giao dịch điện tử chưa cao.
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại đơn vị, đồng thời đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn nhằm
rút ngắn quy trình, thủ tục giảm phiền hà cho đơn vị và người lao động. Bảo hiểm
xã hội thành phố Cần Thơ hướng dẫn bổ sung quy trình giao dịch điện tử giải quyết
hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên hệ thống
phần mềm giao dịch điện tử, cụ thể như sau:
1.1. Giải quyết ưởng các chế đ ngắn h n:
- Xét duyệt, chi trả trợ cấp ốm đau;
- Xét duyệt, chi trả trợ cấp thai sản;
- Xét duyệt, chi trả trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

1.2. Hệ thống giao dị

điện tử:

Đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai các thủ tục giao dịch điện tử để
giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn (trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục
hồi sức khỏe) với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống phần mềm giao
dịch điện tử:
- Đối với đơn vị sử dụng phần mềm kê khai KBHXH (do Bảo hiểm xã hội
Việt Nam cung cấp): đề nghị đơn vị truy cập vào địa chỉ
https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn để tải phần mềm mới và tiến hành cập nhật lại
KBHXH trên máy. Sau đó tiến hành lập các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ
(ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) theo hướng dẫn của phần mềm.
Nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được tư vấn, hỗ
trợ.
- Đối với đơn vị sử dụng các phần mềm kê khai do các nhà IVAN cung cấp
(VNPT, Viettel, TS24, CMC, Bkav, EFY…): chương trình sẽ tự động cập nhật khi
đơn vị chạy phần mềm. Nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ các nhà IVAN nêu trên
để được tư vấn, hỗ trợ.
1.3. Quy trình th c hiện giao dị

điện tử:

1.3.1. Lập và gửi hồ sơ điện tử:
- Đơn vị hướng dẫn người lao động, thân nhân người lao động kê khai thông
tin, lập hồ sơ theo quy định; Nhận hồ sơ giấy từ người lao động, thân nhân người
lao động; Kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ do đơn vị quản lý.
- Lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng
sức phục hồi sức khỏe theo mẫu 01B-HSB (trước đây là mẫu C70a-HD); ký điện tử
trên mẫu quy định và gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan BHXH.
- Thực hiện chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại
theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Sau đó,
gửi trên cổng thông tin điện tử (Giấy khai sinh; Giấy chứng sinh; Giấy ra viện;
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội …). Trường hợp không chuyển
đổi được sang chứng từ điện tử thì đơn vị sử dụng lao động thực hiện gửi chứng từ
giấy về cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống Bưu điện hoặc nộp trực tiếp
tại cơ quan Bảo hiểm xã hội để đối chiếu, xét duyệt (Lưu ý: gửi chứng từ kèm theo
kể từ thời điểm hoàn tất việc giao dịch điện tử theo mẫu 01B-HSB ).
- Ký điện tử trên các mẫu quy định và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo
hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
1.3.2. Nhận thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT);
Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT)
tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của đơn vị.
1.3.3. Nhận kết quả giải quyết hưởng các chế độ do cơ quan Bảo hiểm xã hội
chuyển đến theo hình thức đăng ký, kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót thì phối hợp
với cơ quan Bảo hiểm xã hội để xử lý.
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1.3.4. Chi trả đầy đủ kịp thời cho người lao động theo đúng quy định.
2. Về t ay đổi các mẫu biểu:
Để thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ- BHXH, BHXH TP.
Cần Thơ đề nghị các đơn vị tra cứu tại địa chỉ website BHXH TP. Cần Thơ để cập
nhật các mẫu biểu sau đây:
- Đối với các chế độ BHXH ngắn hạn: Thực hiện mẫu 01B-HSB thay thế
mẫu C70a (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức
phục hồi sức khỏe)
- Đối với giải quyết trợ cấp tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: Thực hiện
mẫu 05A-HSB thay thế mẫu 05-HSB.
- Đối với giải quyết trợ cấp tử tuất: Thực hiện mẫu 09-HSB thay thế mẫu
09a-HSB (Tờ khai thân nhân).
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn bổ sung quy trình giao dịch điện tử
giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn và một số mẫu biểu thay đổi. Bảo
hiểm xã hội thành phố Cần Thơ rất mong các đơn vị sử dụng lao động phối hợp
thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về
Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ qua phòng Công nghệ thông tin điện thoại:
0292.3831691 (hỗ trợ phần mềm) hoặc phòng Chế độ BHXH, điện thoại:
0292.3.830746 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các phòng nghiệp vụ BHXH TPCT;
- BHXH các quận huyện;
- VNPT Cần Thơ;
- Viettel Cần Thơ;
Phối hợp
- Công ty TS24;
- Công ty CP CNTH EFY; thực hiện
- Công ty Cổ phần Bkav;
- Công ty TNHH CMC;
- Website BHXH Cần Thơ;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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